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1.  Velkomst 

2. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Benny Poulsen 

3. Beretning 

2017 var et stille år i Ryde Vandværk. Vi har mange ting liggende i 

støbeskeen. Det er tiltag som vi gerne vil gøre for at bevare 

forsyningssikkerheden af rent drikkevand til Ryde Vandværks 

forsyningsområde. 

Men det er ikke kun det der presser sig på. Vi får pålagt mange nye 

opgaver af forskellige myndigheder. Og når man kigger ud i fremtiden 

bliver opgaverne ikke mindre komplicerede. Der vil blive krævet mere af 

kompetencerne i bestyrelsen, og hvis vi ikke har disse kompetencer må 

man inddrage konsulenter. 

 I 2017 har vi opstartet ledningsregistrering som skal være digitaliseret 

inden længe. Det gør at informationer i forbindelse med gravearbejder 

til entreprenørerne meget nemmere. Dette arbejde er vi snart færdige 

med. 

I det kommende år træder en ny drikkevandsbekendtgørelse i kraft. Det 

får indflydelse på hvorledes prøvetagning og andre tiltag skal gøres, for 

at kontrollere at vi fortsat leverer rent vand til forbrugerne. Dette 

arbejde skal gøres sammen med kommunen. 

Der ud over skal der laves indsatsplaner for Holstebro Kommune. Dette 

kommer også i vid udstrækning til at foregå sammen med kommunen. 
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Men hvis indsatsplanerne giver udslag i at der skal laves aftaler om 

gødningsfrie områder eller andet som vil have indflydelse på driften af 

de tilstødende marker ligger arbejdet ved vandværket. 

Den nye Persondatalov træder i kraft omkring maj måned. Her skal 

vandværket have lavet beskrivelse af hvorledes vi håndterer og 

opbevarer persondata. Dette kan medføre nogle ændringer i den måde 

vi gør tingene på i forhold til i dag. 

Ud over disse opgaver har vi en række opgaver som vi gerne vil have 

udført der skal være med til at Ryde Vandværk fortsat vil være et 

veldrevet vandværk. Der er tiltag som vil bringe vandværket fra et 

manuelt drevet vandværk til at få elektronisk overvågning så vi kan spore 

eventuelle defekter tidligere end i dag og dermed gøre drift sikkerheden 

bedre. Bestyrelsen vil do til stadighed vurdere hvad der skal til for at sikre 

driften – vurdere på hvad der er ”need to have” og ”nice to have”. 

Her kan det nævnes at, efter vi have et strømudfald i 2016, der viste at 

vore nødgeneratorer ikke var helt driftsklare som det skulle. I den 

forbindelse gik bestyrelsen ind og undersøgte nødvendigheden af disse. 

Det viste sig at nogle vigtige forbrugere ved en strømudfald og uden 

nødgeneratorer ikke ville få den mængde vand som ville være 

nødvendigt. Derfor er disse blevet udskiftet med en ny og bedre type.  

En af de kommende opgaver som kan betyde en større omkostning er at 

etablere en nødforbindelse med Vestforsyning. Vi er af 

vandforsyningsplanen i Holstebro kommune forpligtiget til denne 

nødforsyning. Etableringen vil ske i forbindelse med at Vestforsyning 

etablerer en nødforsyning mellem Sandagergård og Vinderup 

Vandcenter. 

For at vi i vandværkets bestyrelse kan håndtere alle disse forandringer 

og nye tiltag, må vi kigge på hvorledes vi driver vandværket samt 

hvorledes vi holder vores møder. 

Derfor vil jeg som formand foreslå at det første vi kommer til at gøre i 

det nye bestyrelsesår, er at få lavet en forretningsorden, der beskriver 

året for bestyrelsen, samt hvilke roller de forskellige 

bestyrelsesmedlemmer har. På den måde kan vi sikre at vi kommer 

omkring alle aspekter i løbet af et år samt at intet vil falde ned mellem 2 

stole. 
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I det sidste år har vi ikke fået nye tilslutninger, men som det ser ud nu er 

der muligvis et par stykker på vej. 

Det vil sige at I vores forsyningsområde er der stadig 20 ejendomme i 

kategorien enkeltindvinder. Vi har ca. 94% af alle mulige forbrugere 

tilsluttet Ryde Vandværk. 

 

I 2017 har fået taget 4 prøver hos forbrugere og 3 prøver på vandværket. 

Ingen af disse prøver har givet anledning til bemærkninger som har 

krævet opfølgende prøver. Prøverne er lovpligtige og sikrer at vi til alle 

tider kan give forbrugerne vand af en meget god kvalitet.  

Vandet fra Ryde Vandværk har hårdhedsgrad på 11.  

Vi har i årets løb udpumpet 59.647 m3 vand fra værket, hvilket er et fald 

på ca. 4 % i forhold til 2016. Vi har udfaktureret 59.241 m3, hvilket er et 

fald på ca. 3,6 % i forhold til sidste år. I 2017 havde vi et vandspild på kun 

406 m3, hvilket svarer til 0,7 %. Vandspildet er meget lavt og vi bliver 

først straffet afgiftmæssigt når vi har et vandspild over 10%. 

Vores takstblade er i år igen blev godkendt af Holstebro Kommune uden 

bemærkninger. Vores takster er uændrede dog med en lille justering af 

tilslutningsafgifterne. 

Økonomien i vandværket er fortsat god og likviditeten giver plads til 

både nogle forbedringer og til uforudsete udgifter. Vi er stadig et meget 

velfunderet vandværk med en sund økonomi og bestyrelsen vil sørge for 

at det til stadighed vil være et velfungerende og moderne vandværk, som 

lever op til kravene.  

 

Vandråd. 

Ud over vandværket har jeg også arbejdet med at får et nyt Vandråd for 

Holstebro Kommune op at stå. Vi fik i foråret og starten af sommeren 

vedtaget det nye vandråd og 11 ud 13 vandværker i Holstebro kommune 

er med i samarbejdet. Undertegnede blev valgt som formand for 

Vandrådet. 
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Vandrådet fik sin ilddåb da vi kort efter opstart blev kastet ud i 

diskussionen omkring storforbrugerens ret til at udtræde af et vandværk. 

Vores holdning var at når man først har meldt sig ind i fællesskabet 

omkring vandforsyning er der ikke mulighed for at udtræde igen. En 

udtrædelse af en storforbruger kan i visse situationer få store 

konsekvenser for vandværket. Efter en del arbejde blev det indskrevet i 

vandforsyningsplanen for Holstebro kommune at som udgangspunkt 

ikke kan udtræde af vandværket med mindre der er tekniske forhold der 

taler for. Dog skal man tilstræbe at kunne give rabat til storforbrugerne 

hvis dette økonomisk kan være en mulighed. Dog skal man være 

opmærksom på at hvis man giver en storforbruger rabat skal rabatten 

indhentes et andet sted for at kunne bevare indtjeningen til driften. Dem 

det vil går ud over vil være de små private hjem.   

Vandrådet har afholdt et fællesmøde sammen med kommunen hvor 

emnerne var Indsatsplaner og Drikkevandsdirektiv. 

Næste fællesmøde er i morgen hvor Persondataforordning er emnet. 

  

Til sidst og ikke mindst vil jeg udtrykke en stor tak til bestyrelsen for et 

godt samarbejde i årets løb og for den tillid der udvises mig som 

formand. Vi har alle haft mere eller mindre nye opgaver i bestyrelsen 

som jeg synes at alle har klaret fint. 

 

Erik Snejbjerg Svendsen 

 

 

4. Regnskab. 

Gorm Larsen (godkendt) 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

     På valg til bestyrelsen: 
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• Niels Vestergaard (modtager genvalg) 

• Gorm Larsen (modtager genvalg) 

     På valg som suppleanter 

• Jens Kristian Madsen (modtager genvalg ) 

7. Valg af revisorer og revisor suppleant 

• Revisionkontor Vest A/S (modtager genvalg) 

• Jens Jensen (modtager genvalg) 

8. Eventuelt 
Intet. 

  

 


